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Forlíonadh Eolaíochta do Scoileanna

Tosóidh Cluichí Oilimpeacha an 
Gheimhridh Dé hAoine seo chugainn. 
Beidh siad ar siúl sa Rúis agus 
lasfaidh muintir na gCluichí an lasair 
Oilimpeach i Sochi (féach i d’atlas le 
teacht ar an áit a bhfuil Sochi). Las 
na Gréagaigh an tóirse ar 29 Meán 
Fómhair i gCathair Olympia. Shroich 
an tóirse  Moscó, príomhchathair na 
Rúise, ar 7 Deireadh Fómhair. Faoin 
am a sroicheann an tóirse Sochi Dé 
hAoine, beidh turas 65,000 km déanta 
aici! Is é sin an rith sealaíochta (relay) 

is faide riamh i stair Chluichí an 
Gheimhridh.

Ar an mbealach go Sochi, thaistil 
an tóirse ar eitleán, ar thraein, i 
gcarr agus fiú, i gcarr sleamhnáin a 
tharraing réinfhianna. Thaistil an tóirse 
go dtí an Pol Thuaidh ar bhristeoir 
oighir a bhí faoi chumhacht  núicleach 
(nuclear-powered icebreaker).  Ina 
dhiaidh sin, chuaigh an tóirse go bun 
an locha is doimhne ar domhan, Loch   
Baikal. Le cúpla lá anuas, shroich an 
tóirse barr Shliabh Elbrus, an sliabh is 

airde sa Rúis agus san Eoraip. Agus, 
thug spásairí (astronauts) an tóirse 
go dtí an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta 
agus shiúil siad sa spás agus an tóirse 
ina lámha acu.

Bíonn sonóga (mascots) ag na 
Cluichí Oilimpeacha i gcónaí. Is 
carachtair fhicseanúla (fictional) iad 
– ainmhí dúchasach (native) b’fhéidir 
nó duine. Seasann siad d’oidhreacht 
(heritage ) na háite ina mbeidh na 
Cluichí ar siúl. Is iad an liopard, 
an giorria (hare) agus an béar bán 

sonóga Chluichí 2014. Beidh Cluichí 
Parailimpeacha an Gheimhridh ar siúl 
ón 7 Márta go 16 Márta agus beidh 
buachaill (ga solais) agus cailín (calóg 
shneachta) acu mar shonóga.

Beidh a lán oighir ag teastáil do na 
Cluichí, go háirithe don scátáil, don 
churláil (curling), don haca oighir agus 
do spóirt eile. In eagrán na seachtaine 
seo d’Eureka, féachfaimid ar roinnt 
de na rudaí aisteacha a tharlaíonn le 
hoighear agus beidh fíricí suimiúla 
againn daoibh maidir le liopaird.  

Winter Olympics
Cluichí Oilimpeacha 
an Gheimhridh 



Oighear goirt
Thóg sé níos mó ama ar an uisce goirt reo mar go gcaithfidh an teocht a 

bheith i bhfad níos ísle ná 0°C sula reofaidh uisce goirt. Mar sin, bheadh 
ar na heagraithe níos mó fuinnimh a úsáid chun uisce goirt a reo do na 
rinceanna oighir agus bheadh sé i bhfad níos costasaí. 

Scátáil sna Cluichí 
Oilimpeacha

Tá cúig staid oighir i Sochi. Beidh roinnt mhaith de na himeachtaí scátála ar siúl i ‘bPálás an 
Chnoic Oighir’. Tá cuma cnoc oighir (iceberg) ar an bhfoirgneamh seo agus tá sé mór go leor 
do 12,000 duine. Tá spás ann do 8,000 duine i staid eile, Staid Adler. Tá spás do na mílte duine 
sna staideanna eile – tá siad ar fad an-mhór agus beidh ar na heagraithe (organisers) oighear a 
dhéanamh dóibh uile. Úsáidfidh siad beagnach 50,000 lítear uisce chun oighear (atá 2.5 cm ar 
doimhne) do rinc scátála Oilimpeach!

BUNÁBHAIR:
•	Buidéal	beag	plaisteach	/	coimeádán	beag	iógairt	

•	Uisce

•	Reoiteoir	

•	Scragall	cistine

TREORACHA: 

1. Líon an buidéal go barr le huisce. 

2. Cuir scragall cistine go scaoilte (loosely) ar bharr an bhuidéil.

3. Fág an buidéal sa reoiteoir thar oíche. 

Pléigh:

Cad a thug tú faoi deara?___________________

Cad a tharla don scragall a bhí ar bharr an bhuidéil? _________

Conas a mhíníonn sé seo an chaoi a bpléascann píopaí sa 
gheimhreadh? _______________

Bain triail as uisce a reo chun oighear a dhéanamh. Is dócha go bhfuil a fhios 
agat go n-athróidh uisce leachtach (liquid) go hoighear soladach (solid) nuair 
a thitfidh an teocht go 0° C.  Ach tarlaíonn rud aisteach eile d’uisce nuair a 
reonn sé.  Cruthaíonn sé seo deacrachtaí le píopaí agus le radaitheoirí.

Buaiteoirí 
na mBonn

Freagraí ar an gCrosfhocal

Líon iomlán na mbonn: Ceanada, 26; An 
Ghearmáin, 30; S.A.M., 37; An Iorua, 23. 
Bhuaigh Ceanada an líon is mó bonn óir. 

Bhuaigh S.A.M an líon is mó bonn  
airgid agus cré-umha. Tháinig na tíortha 

is minice a bhuaigh ó mhór-roinn 
Mheiriceá Thuaidh agus na hEorpa.

Trasna: 3	PANTAR,	6	GIORRIA,	7	INSLITHEOIR,	8	HARBIN,	10,	TEOCHT 
Síos: 1	ELBRUS,	2	VANCOUVER,	4	SOCHI,	5	BAIKAL,	9	DHUBH

•	An	mhí	seo	caite,	i	gCeanada,	shnoigh	(carved)		daoine	trucail	as	beagnach	5,000	kg	
oighir. Bhí plátaí clárúcháin air agus bhí, fiú, úraitheoir (freshener) aeir i gcruth crainn 
ann!	Thiomáin	siad	an	trucail	1.6	kg.	Thóg	sé	40	uair	an	chloig	ar	an	trucail	leá.

•	 I	dtíortha	áirithe,	tógann	(build)	daoine	óstáin	oighir	gach	geimhreadh.	Úsáideann	siad	
sneachta agus bloic shnoite oighir. Suíonn na haíonna ar chathaoireacha oighir, a bhfuil 
seithí réinfhianna nó craiceann caorach orthu. Itheann na daoine ag boird oighir, ólann 
siad as gloiní oighir. Codlaíonn siad ar leapacha déanta as oighear.

•	 I	Harbin,	cathair	i	dtuaisceart	na	Síne,	bíonn	féile	bhliantúil	acu	a	cheiliúrann	an	
sneachta agus an t-oighear. I mbliana, beidh samhlacha (models) mór millteacha den 
Cholasaem,	den	Empire	State	Building	agus	de	chaisleáin	acu,	iad	uile	déanta	as	 
bloic oighir.  

Fíricí Fónta

Oighear a 
dhéanamh



Oighear goirt
50,000 lítear uisce – nach mór an méid é sin? Níl i gceist ansin ach 
aon rinc oighir amháin! Tá cúig rinc i Sochi. B’fhéidir go gceapann tú go 
mbeadh na heagraithe ábalta an t-uisce seo a fháil ón bhfarraige, mar go 
bhfuil Sochi in aice na farraige. Tá salann in uisce farraige. Faigh amach sa 
ghníomhaíocht seo an reofaidh uisce goirt (salty) níos tapúla ná fionnuisce 
(freshwater). 

BUNÁBHAIR: 
•	Crúiscín	uisce	
•	Salann	
•	Reoiteoir	
•	Tráidire	le	haghaidh	ciúbanna	oighir	nó	coimeádáin	bheaga	eile	
•	Taespúnóg	
TREORACHA: 
1.	Cuir	taespúnóg	salainn	isteach	i	gceann	de	na	spásanna	ar	an	tráidire.	
2.	Cuir	uisce	isteach	ar	an	salann.	Corraigh	é.	
3.	Cuir	uisce	gan	salann	isteach	i	gceann	eile	de	na	spásanna	ar	an	

tráidire. Bí cinnte go bhfuil an dá spás lán go barr.
4.	Cuir	an	tráidire	sa	reoiteoir.	
5.	Cé	acu	uisce	a	reofaidh	ar	dtús?	Tuar.	
6. Féach ar an tráidire gach uair an chloig. 
7. An raibh an ceart agat?
8. An dóigh leat gur ceart uisce goirt a úsáid do rinceanna scátála? Tá 

tuairim Eureka ar leathanach eile.

  

Dúshlán 
breise

Líon balún le huisce go dtí go bhfuil sé chomh mór le horáiste 
mór.	Ceangail	é.	Go	cúramach,	cuir	dhá	thaespúnóg	salainn	
(nó trí cinn)  isteach i mbalún eile. Líon an balún mar a rinne 
tú	cheana.	Ceangail	é	agus	croith	é	ar	feadh	cúpla	nóiméad	
go dtuaslagfaidh (dissolve) an salann. Fág an dá bhalún sa 
reoiteoir thar oíche. An lá dár gcionn, bain na balúin den 
oighear	le	siosúr.	Cuir	na	liathróidí	oighir	ar	dhá	phláta.	
Scrúdaigh	an	dá	liathróid	oighir	go	cúramach.	Cad	iad	na	
difríochtaí atá eatarthu?

Oighear a 
choimeád reoite

Tá Sochi gar don Mhuir Dhubh. Tá aeráid fho-theochriosach 
(subtropical climate) aici. Bíonn na samhraí teolaí nó te agus bíonn 
na	geimhrí	séimh	(mild).	10°C	an	meánteocht	i	mí	Feabhra	ach	tá	a	
fhios agat anois go gcaithfidh sé a bheith i bhfad níos fuaire ná sin má 
tá uisce le reo, agus le fanacht reoite. Beidh orthu a lán fearas agus 
meaisíní nua-aoiseacha a úsáid chun an t-oighear a choimeád reoite 
ar na rinceanna. Faigh amach an bhfuil sé deacair nó éasca oighear 
a	choimeád	reoite.	Gluaiseann	teas.	Gluaiseann	sé	ó	áiteanna	teo	go	
háiteanna atá níos fuaire. Úsáidimid an téarma ‘inslitheoir teirmeach’ 
(thermal insulator) le cur síos ar aon ábhar a chuireann stop leis seo. 
Má theastaíonn uait ciúb oighir a choimeád fuar agus tú in áit atá te, 
caithfidh tú smaoineamh ar an teas a choimeád amach uaidh. Déan an 
ghníomhaíocht seo go bhfeicfidh tú cén t-ábhar is fearr a choimeádfaidh 
oighear reoite.

BUNÁBHAIR:
•	Ciúbanna	oighir	
•	Ábhair	chun	iad	a	chlúdach	m.sh.	scragall	cistine,	tuáille	cistine,	scannán	bolgánach	

(bubblewrap), páipéar nuachta, scannán cumhdaithe (clingfilm)
•	Seilitéip
SULA	DTOSÓIDH	TÚ	AR	D’IMSCRÚDÚ,	BÍ	CINNTE	GO	BHFUIL	AN	TÁSTÁIL	COTHROM.
B’fhéidir go gcabhróidh na ceisteanna seo leat:
1. An gá go mbeadh an tomhas céanna sna ciúbanna oighir?
2. An gá an méid céanna ábhair chlúdaithe a úsáid ar gach ciúb?
3. An gá iad uile a fhágáil ar feadh an méid céanna ama?
4. An gá iad uile a fhágáil san áit chéanna?
Treoracha:
1.	Clúdaigh	an	t-oighear	le	hábhair	chlúdaithe	dhifriúla.	Dún	iad	le	seilitéip.
2. Fág ciúb amháin gan chlúdach.
3. Nuair a bheidh an ceann sin leáite, oscail na cinn eile.
Smaoinigh air seo:
Cé	acu	ábhar	is	fearr	a	choimeád	an	t-oighear	reoite?
Cá	bhfios	duit?



Buaiteoirí na mBonn

Spring Alive
Deir a lán daoine go dtosaíonn an 
t-earrach ag tús mhí Feabhra. Tá 
seans agat páirt a ghlacadh i Spring 
Alive, turgnamh (experiment) mór a 
chabhróidh le heolaithe breis eolais 
a fháil ar shéasúr an earraigh. Chun 
bheith páirteach, cláraigh ar líne 
an t-am agus an áit a bhfeicfidh tú 
Fáinleog, Cuach, Gabhlán Gaoithe 
agus Storc Bán den chéad uair gach 
bliain (cé nach mbeimid ag súil 

le storc bán a fheiceáil in Éirinn!). 
Faigh breis eolais ar an tionscadal 
ag www.springalive.net agus 
ansin beidh tú ullamh chun páirt a 
ghlacadh ann.

Liopaird

Foireann na hÉireann do 
na Cluichí Oilimpeacha

Beidh cúigear lúthchleasaithe ag 
iomaíocht (competing) ar son na 
hÉireann i gCluichí an Gheimhridh i 
Sochi. Faigh amach cé acu spóirt ina 
mbeidh said páirteach.

Léigh tú ar an gcéad leathanach go 
mbeidh liopard acu mar shonóg ag 
na Cluichí. Tá liopaird beo sa tSibéir 
(Siberia), i mórchuid den Áis agus san 
Afraic. Tá liopaird an-láidir. Tá siad in 
ann crainn a dhreapadh, fiú nuair a 
bhíonn siad ag iompar creach trom. Tá 
siad an-aclaí (agile) freisin. Ritheann 
siad ar luas chomh tapa le 58 km / 
uair; is féidir leo léim 6 mhéadar go 
cothrománach agus 3 mhéadar go 
hingearach. Is snámhaithe iontacha 
iad freisin.  
Tá spotaí dorcha sainiúla (distinctive) 
ar liopaird. Tugaimid an téarma 
‘róiséid’ (rosettes) ar na spotaí seo. 
Cruthaíonn na spotaí seo patrúin 
áille ar dhath éadrom fhionnaidh 
an liopaird. Ach tá liopaird dhubha 
ann agus tá fionnadh na liopard sin 

an-dorcha agus bíonn sé deacair na 
spotaí a fheiceáil orthu. Cheapfá gur 
dubh ar fad iad na liopaird seo agus 
mar sin, is minic a thugann daoine 
an t-ainm ‘pantar dubh’ orthu. Mar 
a dhéanann cait crónán, déanann 
liopaird crónán nuair a bhíonn siad 
sásta agus déanann siad dranntan 
(growl) nuair a bhíonn fearg orthu. 
Bíonn casacht orthu agus úsáideann 
siad é chun a chur in iúl do liopaird 
eile go bhfuil siad thart.
Beireann liopaird bhaineanna dhá 
choileán nó trí cinn ag an am céanna. 
Coimeádann siad i bhfolach iad ar 
feadh na chéad 8 seachtaine nó mar 
sin agus beathaíonn a máthair iad ar 
feadh trí mhí nó mar sin.

Bhí na Cluichí Geimhridh deiridh ar siúl sa bhliain 2010 i Vancouver, 
Ceanada. Léiríonn an tábla na tíortha is minice a bhuaigh boinn. Tá 
na lipéid A, B, C agus D orthu. Tá bratach na tíre le feiceáil. Féach 
go cúramach ar an tábla agus bain úsáid as do chuid scile chun na 
ceisteanna seo a fhreagairt:

Ainmnigh gach tír agus líon iomlán na mbonn a bhuaigh sí. 
A.  B.  C.  D.  
Cé acu tír a bhuaigh an líon is mó bonn óir?  ____________
Cé acu tír a bhuaigh an líon is mó bonn airgid?  ____________
Cé acu tír a bhuaigh an líon is mó bonn cré-umha?  ____________
Cén dá mhór-roinn ina raibh na tíortha a bhuaigh? ______________
An gceapann tú go mbeidh na tíortha céanna sna buaiteoirí is minice i mbliana?
Féach ar na torthaí.

 Tír Ór Airgead Cré-umha

 14 7 5

 10 13 7

 9 15 13

 9 8 6

Crosfhocal

Trasna
3. Is sórt liopaird é an ____ dubh. (6)
6. Sonóga Chluichí an Gheimhridh – liopard, _____ agus béar bán (7)
7. Stopann ___________ teirmeach teas ag gluaiseacht. (11)
8. Beidh Féile Sneachta agus Oighir ar siúl sa chathair Shíneach seo. (6)
10. Athróidh uisce go hoighear má thiteann an_____________ go 0° C. (6)
Síos
1. Is é Mount ____ an sliabh is airde san Eoraip.(6)
2. Bhí Cluichí Oilimpeacha an Gheimhridh ar siúl i ___________. (9)
4. Beidh Cluichí Oilimpeacha an Gheimhridh ar siúl i ________. (5)
5. Is é Loch _______ an loch is doimhne ar domhan. (6)
9. Tá Sochi gar don Mhuir _____________ (5)

A.

B.

C.

D.
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